Adorada seja a Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo!
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Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica y Palmariana

SAGRADO DECRETO APOSTÓLICO
Glorioso Ano Santo Palmariano de Nossa Mãe do Palmar Coroada 2022
Nós, Pedro III, Sumo Pontífice, Vigário de Cristo, Sucessor de São Pedro, Servo dos servos de Deus,
Patriarca do Palmar de Troya, de Glória Ecclésiæ, Arauto do Senhor Deus dos Exércitos, Bom Pastor das
almas, Inflamado do Zelo de Elias e Defensor dos Direitos de Deus e da Igreja.
Pelo presente decreto, comunicamos a todos os filhos fiéis da Santa Igreja Católica, Apostólica e
Palmariana:
Nós, como Doutor Universal da Igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a dos Santos
Apóstolos Pedro e Paulo e a Nossa pessoal, declaramos e proclamamos solenemente o seguinte:
Nós, com gozo inenarrável, proclamamos o próximo ano 2022, “Glorioso Ano Santo Palmariano de Nossa
Mãe do Palmar Coroada”, por cumprir-se no dia 12 de setembro de dito ano, o Quinquagésimo Aniversário, ou
Bodas de Ouro, da Entronização de Nossa Mãe do Palmar Coroada no Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar
de Troya.
O Glorioso Ano Santo Palmariano de Nossa Mãe do Palmar Coroada
começará ao início do próximo dia 1 de janeiro de 2022, e terminará à meianoite do dia 31 de dezembro do mesmo ano.
Um dos dias mais importantes na história de El Palmar de Troya foi o 12 de
setembro de 1972, Festividade do Doce Nome de Maria, quando, por mandato
do Senhor ao vidente Clemente Domínguez, foi entronizada no Sagrado Lugar
do Lentisco a Imagem da Santíssima Virgem Maria, que hoje se venera com o
título de Nossa Mãe do Palmar Coroada.
Nosso Senhor Jesus Cristo em julho do mesmo ano havia mandado que esta
Sagrada Imagem fosse colocada no alto, acima da Santa Face: “Esteja
presidindo tudo e seja vista de longe... Que a gosto vais rezar com Ela... Rezai
diante d’Ela unidos”. Certamente ela tem presidido tudo durante os últimos
cinquenta anos: presidiu os importantes eventos anunciados há dois mil anos no
Apocalipse, preparando o Sagrado Lugar do Lentisco em El Palmar de Troya
para ser a Santa Sede da Igreja no deserto, e pastoreando desde aqui a todo o
rebanho de Cristo.
Aquele mesmo dia da colocação e inauguração da Imagem da Nossa Mãe do Palmar, a Santíssima Virgem
Maria disse: “Queridos filhos: Estou muito contente com a entronização da minha Sagrada Imagem, neste
Sagrado Lugar... Com a colocação desta imagem, os demônios terão menos potência. Que todas as nações me
invoquem sob o título de Mãe do Palmar. Derramarei as minhas graças sobre todas as nações”. Certamente ela
tem cumprido fielmente esta promessa, pois todos nós temos sido favorecidos com abundantes bênçãos que
constantemente distribui. A Imagem da Nossa Mãe do Palmar, irradiando a beleza e doçura que a caracteriza,
segue contemplando com sorriso celestial os seus filhos, que imploram aos seus pés por graças e bênçãos.
“Aproximemo-nos, pois, com confiança a esse augusto trono da Graça, a fim de alcançar misericórdia e
encontrar nele o auxílio divino para as nossas necessidades.” (Hebreus).
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No primeiro aniversário de sua entronização neste Trono de Misericórdia,
Maria Santíssima disse: “Obrigado a todos vós, meus queridos filhinhos, que
estivestes aqui hoje, diante do Trono de vossa Mãe e do Sagrado Rosto de vosso
Deus e Senhor; porque este é o Lugar autêntico, real e verdadeiro desde o 30 de
março de 1968, em que Eu quis fazer-me visível a várias criaturas, e este é o
Local exato da oração, da penitência e do recolhimento, como tributo e ação de
graças ao Céu por tê-lo escolhido... Em torno da minha Imagem sob o Doce
Título de Mãe do Palmar, vos concederei graças especiais a vós e a vossos
familiares e amigos.”
A Primeira Aparição foi “neste Lugar, que é o lugar exato onde Eu quis
fazer-me visível, onde tantos me hão visto aqui. E, no entanto, pelo orgulho e a
soberba da humanidade se dá as costas a este Lugar Sacratíssimo... O importante
é que está aqui a Sagrada Face do vosso Deus e Salvador e a Imagem de vossa
Mãe… Para que servem as Imagens, filhinhos meus? Para venerar nelas a
Aquela que representa... Honrai o Lugar que há escolhido vossa Mãe...
Mantende-vos em unidade e em oração; e quando venhais a este Sagrado Lugar, sabei que o vosso lugar de
oração é aqui, perante o Trono de vossa Mãe... para assim honrar o Lugar que Ela há escolhido... O Lugar da
oração principal e especial e autêntico, é diante da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo e diante do
Trono de vossa Mãe do Palmar. Vinde com frequência aonde recebereis luz para caminhar nos dias que se
aproximam…”
No ano seguinte, 1974, na mesma data, a Santíssima Virgem Maria disse: “Meus queridos filhos: Obrigado a
todos vós por esta visita neste dia tão grande e tão lindo: 12 de setembro, dia do meu Doce Nome. E, além
disso, hoje, faz dois anos que a minha Imagem, sob o doce título de Mãe do Palmar, foi entronizada. Hoje é um
dia de grande alegria ter todos os meus filhos aqui. Oh, meus queridíssimos filhos! Como estou contente de
estar convosco, de ouvir vossas orações, vossas preces, vossas preocupações, vossos problemas! Eis aqui meu
Coração Maternal aberto para todos vós. Eu, vossa Mãe Celestial, disposta
sempre a interceder por todos os meus filhos. Constantemente rogo à
Augusta Trindade por todos os meus filhos. Vos agradeço por esta
reunião, por esta irmandade, em torno de vossa Mãe.”
Em setembro de 1975, Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos fiéis vindos
para a Festividade do Doce Nome de Maria e o Terceiro Aniversário da
Entronização da Imagem de Nossa Mãe do Palmar no Lugar do Lentisco:
“Obrigado por esta peregrinação… Meu coração está contente hoje, por
este consolo destes filhinhos queridíssimos. Meu coração está cheio de
alegria, bate forte cheio de amor a vós. É tanto o amor que vos tenho, que
meu Coração pula de alegria! Oh, filhinhos queridíssimos... Estou feliz
com todos vós em geral, por vossa presença neste Sagrado Lugar. Com
todos! Quantas reparações há neste Sagrado Lugar! Quanto se aplaca a Ira
do Pai, por vossas orações, vossos sacrifícios, vossas penitências! Eis aqui
a Cátedra do mundo, a Luz para o mundo, a Tocha na Igreja… Eis aqui a
luz, a tocha, a estrela para o mundo. Obrigado a todos vós por vossa
simplicidade em reconhecer esta Cátedra de Luz para a Igreja e para o
mundo. Quantos sábios ainda não aceitam este Lugar! Quantos prudentes ainda não vêm a este Sagrado Lugar!
Pobres néscios! Não sabem o que fazem! Algum dia será tarde demais para vir a este Sagrado Lugar! Quando
vierem já estará tudo acabado! Bem-aventurados vós que desfrutam desta dita! Apesar de vossas fraquezas e
vossos defeitos, tendes simplicidade de coração; se não, não estaríeis aqui neste campo. Obrigado a todos vós,
meu Coração é consolado, minha Face é reparada e o Pai é aplacado. E, sobretudo, tendes um selo especial: O
amor que professais à Santíssima Virgem Maria. É um selo que vos distingue em meio do mundo; com vossos
defeitos, vossas fraquezas, vossas imperfeições. Mas amais a Maria e Ela vos aperfeiçoará pouco a pouco.
Confiai n’Ela, é vossa Mãe! A Mãe do Palmar reinará em todas as nações, um dia não muito longe. E isso será
alcançado por vossas orações e vossos sacrifícios. Um dia foi prometido que viriam a este Sagrado Lugar de
todas as nações. Essa promessa está sendo cumprida. Também se cumprirão outras. O mundo dobrará os
joelhos diante do Sagrado Lugar de El Palmar De Troya: o lugar mais grande de Aparições, que já houve, que
há e que haverá, se permaneceis na Graça. Não é fanatismo de vós. É uma verdade. O lugar mais importante de
todos os lugares de aparições e de todos os santuários do mundo, porque o Altíssimo assim o quer. O homem
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cale! Quando Deus atua... Quero que este Sagrado Lugar, El Palmar de Troya, seja o apoio, o suporte do meu
Vigário... Vós, queridíssimos filhos deste Sagrado Lugar, estai fortemente unidos ao Papa; amai-o
intensamente, não esqueceis que é Cristo na terra.”
Quantas graças derramou Nossa Mãe do Palmar Coroada sobre os fiéis
palmarianos durante estes cinquenta anos desde a sua Entronização! Nunca nos
esqueçamos do amor maternal da Santíssima Virgem Maria em El Palmar de
Troya! Está sempre aqui de braços abertos para seus filhos.
Desde seu Trono de Rainha no Lentisco, Nossa Mãe de Palmar Coroada
pastoreia a Igreja e recebe a homenagem de seus filhos; recorramos com
confiança ao seu maternal regaço para que nos encha de suas graças e bênçãos.
Ainda que seu Trono Régio esteja no Sagrado Lugar do Lentisco, a
Santíssima Virgem Maria tem outros tronos na terra, pois sabemos pelo
Catecismo Palmariano que “Cristo e Maria estão entronizados em todos os
membros das Igrejas Triunfante e Purgante, e em todos os membros em estado
de Graça da Igreja Militante.” No coração de cada um de nós tem o seu trono,
para que reine ali sobre nossos pensamentos, palavras e obras, e nos acompanhe
na intimidade do nosso ser. Estejamos sempre conscientes de sua presença e
atentos às suas inspirações, para que assim caminhemos segundo os seus desejos
maternais e Maria Santíssima seja de verdade a Rainha de nossos corações.
Infelizmente, vemos que os governos do mundo atual se unem para combater a Cristo, e Satanás reina nos
corações de todos os que abandonaram a verdadeira Fé. O Senhor disse aos perversos judeus: “Fazeis as obras
de vosso pai, Satanás... Vós sois filhos do diabo, e quereis cumprir os desejos de vosso pai, Satanás.” Pelo
contrário, se nos orgulhamos de ser filhos de Maria Santíssima, nós temos que fazer as obras de nossa Mãe,
imitar suas excelsas virtudes, e cumprir seus desejos maternais de oração e penitência para assim colaborar
acelerando o glorioso triunfo do seu Imaculado Coração.
Lembrai que o Ano Santo é um ano de verdadeira Reconciliação, com a oportunidade de ganhar o Indulto
Geral e as Indulgências Pleníssimas, as quais, além de perdoar toda a pena temporal devida pelos pecados
mortais e veniais perdoados, têm a virtude de conceder graças extraordinárias insuspeitáveis para alcançar a
santidade.
Dado em El Palmar de Troya, Sede Apostólica, dia 21, Primeiro Domingo do
Santo Advento e Festa do Ingresso Religioso da Menina Maria no Templo à idade
de três anos, e de Santo Elias Profeta, novembro do MMXXI, Ano de Nosso
Senhor Jesus Cristo e sexto de Nosso Pontificado.
Com Nossa Benção Apostólica
Petrus III, P.P.
Póntifex Máximus
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